๔-๓-๐๑
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโสตทัศนูปกรณตางๆ ในการสอน ประชุม ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการ
ปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงานตางๆ ตลอดจนการจัดหา จัดทํา เก็บรักษา และซอมแซม
โสตทัศนูปกรณ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกีย่ วของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระดับชํานาญงาน
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูป ฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๓-๐๑-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักทีป่ ฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ชวยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรือนักวิจยั ในการวิจัยเพื่อสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานดานโสตทัศนศึกษา ใหบริการวิชาการทางดานโสตทัศนศึกษา
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาทีใ่ หมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม
(๓) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานโสตทัศนศึกษา
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

๒
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานโสตทัศนศึกษา ตอบปญหา
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานโสตทัศนศึกษา
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๓-๐๑-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่ การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ชวยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา จัดทําแผนภาพ
แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลตางๆ เพื่อใชในการสอน ประชุม ฝกอบรม
สัมมนา และการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการตางๆ
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ
(๓) ใชและควบคุมการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณประเภทตางๆ เชน เครื่องฉายภาพยนตร
เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงตางๆ เพื่อประกอบการประชุม ฝกอบรม สัมมนา
(๔) ควบคุมดูแลการจัดเก็บ ซอมแซม บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ เพื่อใหพรอมใชงาน
(๕) ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอตอผูบังคับบัญชา
เพื่อนําไปใชเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป
(๖) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ
ในงานโสตทัศนศึกษา

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
โสตทัศนศึกษาในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่ วกับงานโสตทัศนศึกษาในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานโสตทัศนศึกษา
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัตงิ าน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัตงิ าน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูป ฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๓-๐๑-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษา ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ
หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ชวยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยออกแบบ
และคํานวณตัวเลข ควบคุมการจัดหา จัดทําภาพประกอบ ทําแผนภูมิ โปสเตอร แผนที่ กราฟตาง ๆ
ควบคุม การบันทึกเสียง บันทึกภาพยนตรและภาพนิ่ง ควบคุมการอัด ลาง ขยายภาพยนตรและภาพนิ่ง
รวมทั้งการจัดทําแผนภาพนิง่ แปล และจัดทําบทบรรยายประกอบภาพยนตร ควบคุมการแปลความหมาย
สถิติขอมูลตางๆ และการเสนอสถิติขอมูลเหลานั้นตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพื่อใชในการสอน
ประชุม ฝกอบรม สัมมนา
(๒) ใชและควบคุมการใชโสตทัศนูปกรณประเภทตางๆ เชน เครื่องฉายภาพยนตร
เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เพื่อประกอบการสอน การบรรยาย
การประชุม ฝกอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงาน
ตาง ๆ
(๓) จัดเก็บ ซอมแซม บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ เพื่อใหพรอมใชงาน

๒
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดาน
โสตทัศนศึกษา
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

